
 

AVG verklaring
Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat AV Daventria 1906 het AVG-programma heeft doorlopen en
dat AV Daventria 1906 zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft AV Daventria 1906
kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten
aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door AV Daventria 1906 zijn te vinden op de volgende
pagina('s) van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,

d.d. 10-5-2018,

door Stichting AVG voor Verenigingen

gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.



Door AV Daventria 1906 is verklaard dat:

De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:

Lidmaatschap 

Persoonsgegevens NAWTE + geboorte datum

Overeenkomst Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);

Verwerkingen Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor
bijeenkomsten;

Verwerking door
wie 

Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie;

Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Ledenadministratie wordt tezamen met de boekhouding gevoerd in een Relatiebeheersysteem: ClubWebWare (
leverancier: AllUnited)
Lidmaatschap en medische gegevens 

Persoonsgegevens NAWTE + medische gegevens;

Overeenkomst Lidmaatschapsovereenkomst;

Verwerkingen (Via dubbele beveiliging) Persoonlijk advies, analyses op basis van geanonimiseerde
rapportages;

Verwerking door
wie 

Ledenadviesafdeling, afdeling ledenadministratie;

Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

G-sporters: aparte sport-categorie voor sporters met een beperking.
Aanmelden voor nieuwsbrief 

Persoonsgegevens Naam en e-mailadres;

Overeenkomst Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website);

Verwerkingen Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven;

Verwerking door wie Afdeling communicatie;

Bewaartermijn Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Digitale nieuwsbrieven en daarnaast een papieren clubblad dat per post wordt verstuurd.
Stakeholder-/lobbycontacten, donateur en geïnteresseerde 

Persoonsgegevens NAWTE;

Overeenkomst Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn;

Verwerkingen Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten;

Verwerking door wie Afdeling communicatie, directie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder;

Bewaartermijn Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna maximaal 2 jaar.

Donateurs / Sponsoren / Bestuursraadleden / Fysiotherapeut / Leveranciers / Jury / Trainers / Scheidsrechters
Vrijwilligers 

Persoonsgegevens NAWTE;

Overeenkomst Vrijwilligersovereenkomst;

Verwerkingen Informatieverstrekking;

Verwerking door
wie 

Afdeling communicatie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder;

Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Vrijwilligers die een vrijwilligersvergoeding (fiscaal onbelast) ontvangen . Trainers die (fiscaal belaste)
trainersvergoeding ontvangen.
Direct marketing (alleen bellen of papier) 

Persoonsgegevens NAWTE;

Overeenkomst Geen overeenkomst nodig;



Verwerkingen Toesturen van (of bellen over) informatie over de vereniging en/of producten/diensten;

Verwerking door
wie 

Afdeling communicatie;

Bewaartermijn Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de vereniging of haar
diensten/producten

Gericht contact bijvoorbeeld voor vrijwilligersinzet.
Geen.

De vereniging verklaart verder:

Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.

Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin
persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging.

Wij als vereniging verklaren dat wij ook persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Wij gebruik van een derde partij voor: 1) Het verzorgen van het relatiebeheersysteem (Clubwebware); 2) Het verplicht
doorgeven van lidmaatschapsgegevens (AtletiekUnie); 3) Het hosten van onze website AVDAVENTRIA.NL
(Yourhosting); 4) Het opslaan van informatie in de cloud (Dropbox). ad 1) Een verwerkersovereenkomst met
Clubwebware maakt standaard deel uit van de algemene voorwaarden. (www.allunited.nl/algemene-voorwaarden) ad
2) Een verwerkingsovereenkomst met de AtletiekUnie is niet nodig omdat zowel de bond als onze vereniging de
persoonsgegevens bewerken. Hierdoor zijn zowel de bond als onze vereniging verwerkingsverantwoordelijke. Volgend
de juristen van de AU behoeft in dat geval geen verwerkingsovereenkomst afgesloten te worden. ad 3) Een
verwerkersovereenkomst met Yourhosting maakt standaard deel uit van de algemene voorwaarden.
(https://www.yourhosting.nl/over-ons/privacy-policy.html) ad 4) Dropbox heeft een eigen privacybeleid
(www.dropbox.com/privacy) dat vergelijkbaar is met de Europese wetgeving. Dropbox sluit geen individuele
verwerkersovereenkomst met gebruiker.

Actueel houden van software onderdeel van de overeenkomst met providers ( Yourhosting en AllUnited ) Software van
het Content management systeem (Joomla) wordt handmatig up-to-date gehouden; binnen 24-uur na ontvangst van
geautomatiseerde melding door Joomla zelf.

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware
waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen
en te installeren.

Back-up wordt uitgevoerd door de providers (Yourhosting en AllUnited) Restore hiervan is door ons getest.

Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.

We maken gebruik (van een betaalde versie) van Dropbox voor archivering en interne communicatie. Dropbox heeft een
eigen privacybeleid (www.dropbox.com/privacy) dat vergelijkbaar is met de Europese wetgeving. Dropbox sluit geen
individuele verwerkersovereenkomst met gebruiker.

Wij als vereniging verklaren dat wij ook persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn
buiten de EU.

We hebben de omgevingen in beeld waar persoonsgegevens worden opgeslagen. Ons systeem ClubWebWare biedt de
mogelijkheid opzeggingen te verwerken en enkele gegevens voor historische doeleinden (zoals sportieve prestaties) te
archiveren.

Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze
verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:
Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.

Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.

Alle netwerkmappen zijn alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord.

We hebben meervoudige authenticatie ingevoerd.

Al onze (besloten) websites zijn ingesteld op gebruik van beveiligde verbinding (=groene slotje =HTTPS).

Wij hebben een autorisatie procedure voor het uitgeven van toegang tot onze gegevens.

Wij hebben medewerkers opgeleid en een geheimhoudingsverklaring laten tekenen.



De systemen waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen -Relatiebeheersysteem , Webomgeving, Mijn Atletiek en
Dropbox- voldoen aan de te stellen basis beveiligingseisen. De gebruikte hardware (computers, telefoons) zijn
eigendom van de vrijwilligers. Inloggen is steeds verlicht met gebruikersnaam en wachtwoord. Versterkte authenticatie
wordt toegepast bij het inloggen op de back-end van de webomgeving. USB-sticks en andere mobiele gegevensdragers
worden niet gebruikt.

Inloggen is steeds verlicht met gebruikersnaam en wachtwoord. Versterkte authenticatie wordt toegepast bij het
inloggen op de back-end van de webomgeving.

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een
gebruikersnaam en een wachtwoord.

Papieren documenten (voor zover aanwezig) zijn veilig opgeborgen. Een uitzondering geldt voor een overzicht met
bardiensten (namen en telefoonnummers) van dienstdoende leden.

Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en
grendel.

Onze vereniging maakt geen gebruik van digitale direct marketing.

Wij als verenigingen maken geen gebruik van digitale direct markering.

Voor nieuwe leden is dit opgenomen in het nieuwe aanmeldingsformulier. Voor bestaande leden vind een inhaalslag
plaats.

Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke
toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Aldus verklaard door:

Naam vereniging: AV Daventria 1906

Naam persoon: Hans Blankestijn

Plaats: Deventer

Datum: 10 mei 2018


